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Boszorkányság Franciaországban
        

A	könyv	szerzője	Virginia Krause,	a	Brown	Univeristy	oktatója	(Pro-
vidence, Rhode Island, USA). Megjelent kötete: Idle Pursuits. Lite-
rature and „Oisiveté” in French renaissance, és közelesen elkészül 
(társszerzőkkel)	a	Jean Bodin De la démonomanie des sorciers kri-
tikai kiadásával.

Virginia Krause ismertet egy történetet Jean Bodin Démonoma-
nie� című	kötetéből	egy	boszorkányról,	Jeanne	Harvillier-ről,	akit	
�578-ban égettek meg Picardia egy kis falujában. Jeanne maga 
vallotta,	 hogy	 a	 gonosz	 meglátogatta	 őt	 egy	 fekete	 ruhás	 férfi	
képében,	és	a	 szeretőjévé	 tette.	Kettőjük	kapcsolatáról	 senki	 sem	
tudott, pedig sok éjszakát töltöttek együtt. Honnan tudhatott ak-
kor	róla	Bodin?	Egyetlen	forrásból,	Jeanne	tulajdon	vallomásából.	
A	boszorkányszombatok	sátáni	rituáléiról,	kannibáli	és	vérfertőző	
ünnepeiről	csak	a	gyanúsítottak	vallomásaiból	értesülhettek	a	kor-
társak	és	az	utókor.

A boszorkányokat ugyan a szomszédok jelentették fel, de a francia 
boszorkányok egyedi különlegessége volt, hogy saját maguk ellen 
vallottak, beismerték boszorkány mivoltukat és, hogy borzalmas dol-
gokat	követtek	el.	Mi	vitte	rá	erre	őket?	A	magány,	a	kétségbeesés,	a	
fizikai	fájdalom,	de	leginkább	a	démonológusok	vallató	apparátusa,	
amely	az	inkvizíció	módszereivel	dolgozott.	A	francia	démonológu-
sok szilárd bizonyítéknak fogadták el a vallomást. Szembeszálltak a 
szkeptikusokkal, még a Canon Episcopi (kb. 906)2 tekintélyével is, 
amely	a	boszorkányságot	„démoni	illúzióba	menekülésnek”	tartotta.	
Hogyan	vonhatná	kétségbe	valaki	annak	valóságtartalmát	–	kérdezi	
Bodin –, amit minden boszorkány ugyanúgy, ugyanazokkal a részle-
tekkel mond el?
	 1	 Jean	Bodin,	1529-1596.	Francia	politikai	gondolkodó.	Demonomanie, �580.
	 2	 Canon	episcopi:	egyházi	doktrina-gyűjtemény,
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A	 vallomás	 jelentőségét	 két	 intézkedés	 növelte	meg	 ennyire:	 a	
XIII. században a középkori népi jog helyébe bevezették a vallomá-
son	 alapuló	 római	 kánonjogot;	 és	 az	 1215-ös	 lateráni	 zsinat	 köte-
lezővé	 tette	 a	 katolikusok	 számára	 az	 évenkénti	 gyónást,	 a	 bűnök	
bevallását. A scientia daemonis	nem	objektív	megfigyelők	szavaira	
támaszkodott,	hanem	magától	a	boszorkánytól	nyert	vallomásra.	A	
boszorkányszombatokról	 csak	 egy	 „boszorkányszáj”	 számolhatott	
be,	mert	ő	volt	jelen.	Az	események	értelmezése	azután	a	démono-
lógusok	feladata	volt.	Vallomások	nélkül	egyébként	sem	a	boszor-
kány, sem a szombat motívuma nem terjedt volna el. Bodin egyedül 
a	vallomástól	várta,	hogy	megtudjon	valamit	a	boszorkányok	titkos	
tevékenységéről,	míg	ugyanő	a	természet	megismerésére	a	közvetlen	
megfigyelést	tartotta	a	legjobb	módszernek.	A	démonológusok	több-
sége személyesen is jelen volt boszorkánypereken. 

A	démonológusoknak	az	elbeszélésekből	kellett	kibogozniuk	az	
igazságot, mivel soha nem lehettek személyesen jelen a szabbatokon. 
Hasztalanul	próbálták	meghatározni	a	boszorkányszombatok	helyét,	
vagy bepillantani egy ilyen eseménybe. Egy anekdota szerint két em-
ber	megpróbálta	meglesni,	mi	történik	a	boszorkányszombaton,	de	a	
Gonosz	észrevette	és	úgy	megverte	őket,	hogy	belehaltak.	Szerte	a	
kora	újkori	Európában	férfiak	és	nők	ezrei	vallották,	hogy	éjszakai	
összejöveteleket látogatnak, ott táncolnak, ünnepelnek, a démonok-
kal bujálkodnak, a gonosszal szövetkeznek, varázslatot bocsátanak 
az	emberekre,	és	gyerekeket	esznek.	Minderről	kizárólag	a	vádlottak	
vallomásaiból	lehetett	 tudni.	A	vallomások	a	szexuális	titkokhoz	is	
elvezettek.	A	démonológusokat	ez	nagyon	érdekelte,	valóságos	„tu-
dományos”	pornográfia	volt,	amit	műveltek.		

A	boszorkányperek	az	inkivizíció	eretneküldözéseiből	nőttek	ki.	
Az	1520-as	évektől	már	világi	bíróságok	tárgyalták,	a	vallomást	pe-
dig	szilárd	bizonyítéknak	tekintették.	A	római	kánonjog	szerint	figye-
lembe kellett venni a vádlott vallomását, két szemtanú vallomását és 
a környezeti bizonyítékokat. A Malleus maleficarum�	előírta,	hogy	a	
vallomást nem szabad tortúra alatt kikényszeríteni, éppen ezért meg 
kell	ismételtetni	a	kínzókamrán	kívül.	Olyan	részleteket	kell	tudnia	a	
 3 Malleus maleficarum – Boszorkánypöröly,	1487.	Szerzői	Heinrich	Kramer	és	Jakob	Spren-

ger inkvizítorok. �487–�669 között 29 kiadásban jelent meg.
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gyanúsítottnak,	amit	más	nem	tudhat.	Emellett	más	bizonyító	körül-
ményeket	is	meg	kell	vizsgálni.	Azonban	az	olyan	rejtett	bűnt,	mint	
az eretnekség vagy a boszorkányság, nehéz bizonyítani. E az eret-
neket és a boszorkányt bizonyíték nélkül is el lehetett ítélni. Bodin 
maga is elismerte ezt.

Carlo Ginzburg�, Robin Briggs5 és Lyndal Roper6 azt tapasztal-
ták,	 hogy	 a	 gyanúsítottak	 leginkább	 tanulatlan	 vidéki	 nők.	 Ha	 a	
boszorkány	beismerte,	hogy	részt	vett	a	szabbatokon	és	szerződést	
kötött az ördöggel, ez automatikusan halálbüntetést vont maga után. 
Gyanúsítottak ezrei vallották, hogy látogatták a szabbatokat, holott 
ezzel megpecsételték a sorsukat. A vallomás már kész formula volt: 
„Ott	voltam	a	szabbaton,	szerződést	írtam	alá	a	gonosszal,	szeret-
keztem	a	démonnal”.	A	bíró	célja	az	volt,	hogy		vallomást	csikarjon	
ki	a	vádlottból.	Erre	a	kínvallatás	mellett	más	módszerei	is	voltak:	
hamis	ígéret	a	büntetlenségre,	besúgó	„jó	barát”,	a	rokonok	valla-
tásával	való	 fenyegetés.	A	bírák	 jó	 lelkiismerettel	manipulálták	a	
vádlottat,	mert	meg	 voltak	 győződve,	 hogy	 a	 gonosszal	 szállnak	
szembe.

Mit	 tehetett	 a	 bíró,	 ha	 a	 vádlott	 nem	vallott?	Ráfogták,	 hogy	 a	
Gonosz varázslata akadályozza meg a vallomástételben. A varázs-
latot	 okozó	 kis	 amulettet	 úgy	 keresték	 a	 boszorkány	 testén,	 hogy	
levetkőztették	 és	 leborotválták	 a	 haját.	 Így	 aztán	már	 teljes	 volt	 a	
bizonyosság:	ha	a	boszorkány	vallott,	akkor	a	bűnössége	bizonyos,	
ha	nem	vallott,	akkor	„a	hallgatás	varázslata”	alatt	áll,	ezért	bűnös.	
Nem lehetett ártatlan sem az, aki vallott, sem az, aki hallgatott. 
Michel Foucault� szerint az inkvizítor és a boszorkány között hason-
ló	a	kapcsolat,	mint	a	lélekelemző	és	páciense	között.	A	démonoló-
gus	és	a	pszichológus	egyaránt	fel	akar	fedni	valami	belső	titkot,	és	
mindkettőjük	eszköze	az	alany	elbeszélése.	„A	csend	varázslata”	a	
pszichoanalízisben megfelel az elfojtásnak. 
	 4	 Carlo	Ginzburg	(1939–).	Olasz	történész,	a	mikrotörténelem	megalapítója.	Ecstasies: De-

ciphering the Witch, �989. The Night Battles: Witchcraft, �966.
 5 Robin Briggs (�942–). Oxfordi történész. Witches and neighbours, �996; The Witches of  

Lorraine, 2007.
 6 Lyndal Poper (�956–) Ausztráliai történész. Witch craze, 2004; Oedipus and the , �994.
	 7	 Michel	Foucault	(1926–1984).	Francia	társadalomtudományi	gondolkodó.	The History of 

Sexuality, �976–79.



26

A	démonológusok	 úgy	 vélték,	 a	 boszorkányok	 veszélyeztetik	 a	
közösség anyagi létét (a termés elpusztításával), megakadályozzák 
a	születéseket	(impotencia,	csecsemőhalál	okozásával),	tönkreteszik	
az	emberek	vallási	kötődését	(szerződés	az	ördöggel,	fekete	misék).	

A	démonológusok	egy	része	úgy	gondolta,	a	boszorkányok	a	va-
lóságos	 tapasztalataikat	mondják	 el,	 ezért	 őket	 realista	 démonoló-
gusoknak	nevezték	(Rémy,	Boguet,	De	Lancre).	Tudósoknak	tekin-
tették	magukat,	bár	nem	kézzel	fogható	bizonyítékokkal	dolgoztak,	
hanem szövegelemzéssel. Jogászok voltak, de diplomájuk megszer-
zése	előtt	valamelyik	humanista	kollégiumban	 irodalmi	oktatásban	
is	részesültek.	Ókori	szövegeket	olvastak,	megismerkedtek	a	filoló-
gia	és	 retorika	alapjaival.	Megfeleltek	a	 reneszánsz	 tudóstól	 elvárt	
követelményeknek:	 hivatkoztak	 ókori	 szerzőkre,	 meghatározták	 a	
szokatlan	 fogalmakat,	 közölték	 egy-egy	 szó	 etimológiáját	 (például	
Bodin	a	szabbat	szó	eredetét),	és	tudós	szövegmagyarázatot	nyújtot-
tak.	Bodin	bevetette	hébertudását,	a	középkori	zsidó	exegézis	mód-
szerét,	magyarázatokat	 fűzött	 a	vallomásokhoz.	De	Lancre	 szintén	
felvonultatta	minden	tudását,	hogy	megmagyarázza,	miért	tűnik	el	a	
boszorkányszombat	a	kakas	kukorékolására.	Ókori	szerzők,	Plinius,	
Aelianus,	 Platón,	 Cicero	munkáira	 hivatkozott.	Megdöbbentő	 volt	
a	kortársak	számára,	hogy	a	vallomások	szóról	szóra	megegyeztek.	
Európa-szerte	ugyanazt	mondták	el	a	vádlottak	a	boszorkányszom-
batról.	Némelyek	ezt	a	boszorkány-történetek	valódisága	bizonyíté-
kának fogadták el. Carlo Ginzburg és Lyndal Roper ellenben az egy 
kaptafára	menő	vallomásokban	éppen	azt	keresték,	ami	eltérő	volt,	
azt remélték, ezen eltérések révén bepillanthatnak a vádlottak titkos 
világába. Virginia Krause szerint a vallomások egyformaságát az 
okozta, hogy mindenfelé azonosak voltak a vallatás körülményei: a 
kínvallatás,	a	bírósági	eljárás	menete,	módszerei	és	a	bíró	szuggesz-
tív	kérdései.	A	folyamatot	Krause	„hasbeszélő	vallomásnak”	nevezi,	
mert	a	gyanúsított	arra	kényszerült,	hogy	egy	előre	elkészített	démo-
nológiai	szöveget	visszhangozzon.	

Pierre de Lancre leírja (Tableau de l’inconstance), hogy �609-ben 
pokoli társulat lépett be a szobájába, ahol aludt. A boszorkányok meg 
akarták mérgezni, fekete misére készültek, de végül elmentek. De 
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Lancre	ez	idő	alatt	békésen	aludt,	nem	látott	az	egészből	semmit	–	a	
boszorkányok	másnap	előadott	vallomásaiból	hallott	 róla.	Azt	hal-
lotta, amit elmondtak. A boszorkányelmélet a hallásra épült: a bo-
szorkány	elmondta	a	 történetet,	 a	démonológus	pedig	hallotta azt, 
nem látta.

Nicolau Eymerich8 Directorium inquisitorumában ez áll: „a vád-
lott	 szájából	 a	 bíró	 fülébe”,–	 ez	 volt	 a	 vallomások	 útja,	 úgy,	mint	
az	inkvizíciós	perekben.	Ha	a	vallomás	bizonytalan	volt,	akkor	„sö-
tét ikertestvére”, a kínzás következett. Ez azért volt indokolt, „hogy 
az	igazság	a	te	szádból	hangozzék	el,	ne	támadhasd	később	a	bírák	
fülét	 (hallását)”	 (47.o.).	A	 démonológia	 a	 hallás	 hangsúlyozásával	
kivételes volt a reneszánsz tudományok idején, amely a látást emelte 
ki:	 ekkor	 vált	 jelentőssé	 a	 lineáris	 perspektíva,	 a	 szemrevételezés,	
a	 teleszkóp,	 a	 szemtanú.	De	míg	 az	 orvosi	 vizsgálatoknál	minden	
érzékszerv	használható	volt,	a	láthatatlan	démonok	kutatásában	csak	
a hallásra lehetett támaszkodni. Bodin elhatárolta a két tudomány-
ágat	 egymástól:	 a	 természetfilozófia	 tárgya	 a látható természet, a 
démonológia	tárgya	a hallható démoni világ. Ezzel kísérletet tett a 
démonológiai	episztemológia	(hallás	útján	való	ismeretszerzés)	alá-
támasztására szemben a többi látásközpontú kora újkori tudomány-
nyal.	A	démonológusok	szerint	a	női	fül	sokkal	befogadóbb	az	ördögi	
tanítások	iránt	(az	első	boszorkány	Éva	volt).	A	boszorkányok	és	a	
démonológusok	 egyaránt	 abban	 az	 episztemológiai	 feltevésben	 él-
tek, hogy a fül szolgál kapuként a démoni világ felé.

A	démonológusok	a	szóbeli	vallomások	mellett	keresték	a	gonosz	
jelét	is	a	boszorkányon.	Tűvel	szurkálták	a	testét,	s	ha	erősebben	si-
koltott,	 ott	 volt	 a	 jel	 –	 amit	ugyan	nem	 láttak,	de	 a	boszorkánytól	
tudták, hogy a Sátán megjelölte a testét. A Sátán jelenlétének számos 
bizonyítéka lehetett: egy fiú bal fülét megérintette egy boszorkány, 
és a Sátán ott lépett be a fiúba; egy vádlotthoz éjszakánként beszö-
kött a cellájába a Sátán egy fekete macska képében. Bodin ajtaján 
kopogott valaki, de nem volt ott senki.

Az okkult titkokat a reneszánsz idején a hermeneutika (értelme-
zéstudomány)	segítségével,	allegorikus	magyarázatok	révén	is	pró-

 8 Nicolau Eymerich,  Directorium inquisitorum, �376.
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bálták	kutatni.	A	realista	démonológusok	viszont	azt	mondták,	a	val-
lomást	szó	szerint	kell	venni,	mert	a	boszorkányok	nem	beszélnek	
allegóriákban.	A	 démonológusok	 igyekeztek	 elválasztani	 magukat	
a	démonomániától,	mert	könnyen	rájuk	foghatták,	hogy	együttmű-
ködés alakult ki közöttük és a boszorkány között. Bodinnek �590-
ben meg is égették néhány könyvét boszorkányság gyanúja miatt. 
De Lancre szintén védekezett: ”ellenséges tudományba tekintettem 
bele, de nem csatlakoztam hozzá” (67. o.)

Krause kitér arra is, hogyan ábrázolták a démonokat a korabeli 
festők.	Martin Schongauer, Niklaus Manuel Deutsch, Hieronymus 
Bosch és Joachim Patinir	Szent	Antal	megkísértése	című	festménye-
it mutatja be. A képeken vadabbnál vadabb szörnyetegek ütik-verik 
Szent Antalt, húzzák a szakállát, és a fülébe ordítanak. Szent Antal 
passzívan	tűri	a	megpróbáltatásokat.	

A	démonológiát	változások	rázták	meg.	A	francia	jogászok	új	ge-
nerációja	a	XVIII.	században	már	nem	bízott	meg	maradéktalanul	a	
vallomásban,	és	felvetette:	a	bizonyítékok	szabad	bírói	mérlegelésé-
re van szükség, például olyanokéra, mint amikor mérget, varangyos 
békát,	emberi	végtagot,	 tűkkel	átszúrt	viaszbabát	találtak	a	boszor-
kánynál. Ezzel a látás háttérbe szorította a korábbi igazságkeresési 
módszert,	csökkent	a	vallomás	fontossága	a	francia	büntetőjogban.
Weyer	már	egyenesen	támadta	a	vallomásra	támaszkodó	bírói	eljá-
rást.	Ő	megbecsült	orvos	volt	V.	Vilmos,	Kléve	hercege	udvarában.	
Gyakorló	orvosként	megállapította,	hogy	a	boszorkány,	a	lamia sze-
rencsétlen,	ártalmatlan	asszony,	melankóliában	szenved,	ez	okozza	a	
hallucinációit.	Emellett	jogi	alapon	is	bírálta,	hogy	hamis	vallomá-
sok, vagy halálos ítélettel fenyegetett vallomások alapján megéget-
nek ártatlan lamiákat. Konkrét esetekkel bizonyította, hogy a vallo-
mások következetlenek voltak például egy gyülekezetet nem az átok, 
hanem	méreg	tett	tönkre.	A	módszerét	Pietro Pomponazzitól9 vette, 
aki természetes, mindennapi okokat keresett a démoni események 
hátterében.

Végül is mi bizonyítja a vallomás hitelességét? Az önkéntesség, 
a referenciaérték (bizonyítottság) és a hihetőség.	Weyer	önkéntes	

	 9	 Pietro	Pomponazzi	(14621525).	Olasz	filozófus.	The Immortalitate Animae, �5�6.
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vallomásnak tartotta, amit tortúra nélkül mondott a gyanúsított, Bo-
din	szerint	viszont	az	a	bizonyító	erejű,	amit	a	kínzókamrán	kívül	is	
megismétel	az	illető.	Montaigne és Weyer elutasították a tortúrát.

A corpus delicti. Montaigne véleménye szerint a vallatást nem a 
ki? és a hogyan? (inquisitio specialis) kérdésekkel kell kezdeni, ha-
nem	a	vajon	(egyáltalán)	megtörtént-e	a	bűncselekmény?	Azaz	előbb	
a	corpus	delictit,	a	bűnt	magát	kell	bizonyítani,	nehogy	olyan	bűnért	
ítéljék el a vádlottat, amire Montaigne említ egy példát, amelyben 
egy	személy	bevallotta,	hogy	gyilkolt,	miközben	az	állítólagos	áldo-
zat jött, ment és remekül volt. Egy másik esetben egy asszony bepa-
naszolt	egy	katonát	a	tábornoknál,	hogy	ellopta	a	gyermekei	elől	a	
húslevest. A tábornok felnyittatta a katona hasát, hogy fény derüljön 
az igazságra. A vád bebizonyosodott – írja Montaigne –, miközben 
átsiklik	az	erőszak	fölött,	és	leszűri	a	tanulságot:	a	bizonyság	a	dol-
gon, nem a szavakon nyugodott (on res, non verba, 93. o.).  A corpus 
delicti	hiánya	viszont	védelmet	jelentett	a	vádlottnak	a	kierőszakolt	
vallomással szemben. 

A hihetőség. A boszorkányok bizarr vallomásai bizony nem hang-
zottak	hihetőnek.	A	szabbatról	szóló	elbeszéléseket	Weyer	abszurd-
nak,	 bolondságnak,	 Cardano	 bolondos	 beszámolónak	 minősítette.	
Ponzinibio szerint az ilyen vallomások ellentmondtak jognak és ter-
mészetnek egyaránt. Montaigne egyenesen kigúnyolta a boszorká-
nyok meséit. Szerinte a démoni jelenségeknek rendszerint banális, 
természetes magyarázatuk van. Feltette a kérdést: miért lenne hihe-
tőbb,	hogy	a	boszorkány	elment	a	szabbatba,	és	egy	másolata	a	fek-
szik a férje mellett az ágyban, mint az, hogy maga van az ágyban? 
Montaigne	szerint	a	démonológusok	elgondolása	nem	az	észre	épült,	
hanem a vágyra, hogy bepillanthassanak a metafizikai világba.

Eközben	a	háttérben	csendes	bírósági	forradalom	zajlott,	hogy	a	
továbbiakban	ne	kelljen	mereven	ragaszkodni	a	vallomás	bizonyító	
erejéhez és a tortúrához. �564–�600 között a boszorkányügyekben 
beadott	 folyamodványoknak	 csak	 30	 százalékát	 erősítették	 meg.	
Kezdték figyelembe venni a közvetett bizonyítékokat. Angliában 
nem is az inkvizítori hagyományok szerint vallatták a gyanúsítottat, 
hanem	vádlói	eljárás	alá	vetették.	A	 tárgyalások	a	maleficium	állí-
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tólagos	cselekedeteivel	 foglalkoztak,	nem	ködös	sátáni	 rituálékkal.	
Ezért ott soha nem gyökeresedett meg a szabbat-történet.

Weyer	és	Montaigne	mindketten	annak	a	korszaknak	voltak	a	fiai,	
amely	kiábrándult	a	hallásból,	 és	a	 látás,	 a	nyomtatott	 szöveg	vált	
fontossá	a	számára.	A	megszállottakat	a	démonológusok	meghallgat-
ták,	az	orvosok	pedig	a	külső	testi	 jeleket	figyelték,	a	kiválasztást,	
eltorzulást.	Végül	az	orvosok	megfigyelései	győztek,	a	démonológu-
sok kihallgatásai háttérbe szorultak.

Krause végül bemutat egy Marlou-ban �582–�583-ban lezajlott 
boszorkánypert. A hat vádlottat a vallomásaik alapján végezték ki. 
Egyikük	 azzal	 védekezett,	 hogy	 nem	 saját	 akaratából	 lett	 boszor-
kánnyá,	hanem	mások	tették	azzá.	Egy	idős	asszony	egy	zsineggel	
megfojtotta	magát	a	cellájában	–	erre	kegyetlen	módon	végighurcol-
ták a holttestét a városon mondván, a gonosz segítségével ölte meg 
magát. Egyetlen vádlott volt, aki bátran tagadta, hogy köze lett volna 
a boszorkánysághoz. Krause úgy véli, a marlou-i eset a szubjektum 
kialakulásának folyamatát érzékelteti.

Tanulságok. –	A	kora	újkori	démonológia	a	vallomásokra,	a	hall-
ható	igazságra	támaszkodott.	Ezért	nem	volt	való	már	a	XVII–XVIII.	
századba,	mert	ez	már	a	bizonyítékok	szabad	bírói	mérlegelésének,	
és	a	látással	való	érzékelésnek	a	korszaka	volt.	A	démonológusok	an-
nak idején bizonytalan vállalkozásba kezdtek: az elmondott szöveget 
mint írott szöveget kellett értelmezniük. Ebből	alakult	ki	a	démonoló-
gia	elméleti	tudománya.	És	mi	maradt	meg	ebből	az	utókorban?	Őket	
tartják	felelősnek	rengeteg	emberi	katasztrófáért.	Ma	úgy	becsülik,	
hogy �450 és �750 között körülbelül 50 ezer személy esett áldozatul 
a boszorkányüldözésnek. 

Virginia	Krause	szerint	a	démonológia	valódi	örökösei	ma	a	terro-
rizmus	ellen	küzdők.	A	hasonlóság	abban	van,	hogy	a	terrorizmusel-
lenesek épp úgy valami titkos szervezet ellen harcolnak; az American 
Patriot Act a terrorcselekedeteket crimina exeptának nyilvánította, 
amellyel	szemben	minden	kivételes	intézkedés	bevethető.	Hasonló-
ság az is, hogy mint a kora újkori boszorkányság esetén, a terro-
risták	 tetteiről	 is	 az	 ő	 saját	 megnyilvánulásaikból,	 vallomásaikból	
lehet értesülni (ebben téved Krause, mert a robbantásokat, gyilkos 
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gázolásokat	a	maguk	fizikai	valóságában	meg	 lehet	 tapasztalni).	A	
vallomások	ma	sokféle	módon	érhetők	el,	például	telefon-,	kiberne-
tikai	lehallgatás	és	drónok	segítségével.	A	bírói,	episztemológiai	cél	
azonban	ma	is	ugyanaz:	behatolni	a	rejtett	bűnökbe,	a	titkos	társasá-
gokba,	amelyek	összeesküvést	szőnek	a	civilizáció	ellen.	Valóban,	a	
terroristák a mi nemzedékünk boszorkányai.

Az	egyébként	igen	értékes	könyvtől	az	olvasó	talán	több	megtör-
tént	eset	bemutatását	várta	volna,	ám	a	szerző	inkább	elméleti,	isme-
retelméleti,	az	emberi	szubjektum	fejlődésére	vonatkozó	elgondolá-
sokat fejteget. A szerkesztés lehetett volna következetesebb, egy-egy 
gondolat	többször	ismétlődik	a	kötetben.

A könyv végén magyarázatokat, irodalomjegyzéket és tárgymu-
tatót	találunk.�0

Virginia Krause: Witchcraft, Demonology, and Confession in Early Modern France (Boszor-
kányság,	démonológia	és	vallomás	a	kora	újkori	Franciaországban)	Cambridge	University	
Press, New York, 20�5. �9� o.

Fodor Mihályné

�0 A téma feldolgozása: Koncz Ibolya Katalin PhD-értekezése: A boszor-
kányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-Római Birodalomban és a 
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